
Leverantörsportal
ger ökad affärsnytta



Manuell orderhantering är förenad 
med både kostnader och risker,  
bland annat:

• Ineffektivt nyttjande av 
resurserna i inköpsorganisationen

• Mänskliga faktorn kan förorsaka 
fel vid inmatning

• Bristfälliga underlag skapar 
merarbete

Är affärsflödena 
automatiserade?
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Är alla kunder och leverantörer redo för en full integration? 
Om inte, så är en EDI-portal en smidig lösning för att automatisera 
affärsflödena, oavsett storleken på handelspartnern.
Portalen skräddarsys att passa er process.

Leverantörsportal passar alla företag
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En portal har många namn, 
beroende på sammanhang 
kallas den även EDI-portal,  
Leverantörsportal eller  
Digital Mötesplats.

Detta är en  
leverantörsportal

• Gränssnitt mellan två handlande företag

• Här skapas och hanteras affärer i ett
standardiserat format

• All data skickas automatiskt in i affärssystemen

Leverantörsportalen är: 
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Tyringe leverantörsportal

Order

Order- 
information

Tyringe
Dashboard

KUND
LEVERANTÖR

Tyringe  
leverantörsportal

Kundens  
affärssystem

Leverantörens 
affärssystem

!

• Prognostiserade leveranser

• Inkomna ej bekräftade order

• Ej skeppade leveranser

• Historik på det som är skeppat

• Ej fakturerade leveranser

• Historik på fakturerade leveranser
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En portal skapar ökad affärsnytta, 
bland annat genom:

Mindre manuellt arbete frigör tid  
från inköpare - ökad effektivitet

Automatiserade flöden minskar 
risken för fel - ökad kvalitet

Lättare att samla produktinformation 
- ökad överskådlighet

Öppet dygnet runt - ökad tillgänglighet

Förenkla multi-sourcing 
- förbättrad leveransprecision

Fördelar med en  
leverantörsportal
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Ger leverantören en tydlig bild av aktuell 
status och vad som förväntas:

• Prognostiserade leveranser

• Inkomna ej bekräftade order

• Ej skeppade leveranser

• Historik på det som är skeppat

• Ej fakturerade leveranser

• Historik på fakturerade leveranser

Leverantörsdashboard
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Ger leverantören möjlighet att  
hantera prognoser, leveransplaner 
och Just In Time leveranser:

• Hjälper leverantören att skilja
på prognos och order

• Skapar förutsättningar för leverantören att
leverera Just In Time

• Utifrån informationen kan leverantören enkelt
exportera behoven och använda som underlag
till sin produktionsplanering

Prognoser och  
leveransplaner
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Ger leverantören en effektiv 
orderhantering, bland  
annat genom:

• Avisering när en order är mottagen

• Automatisk påminnelse om ordern
inte blivit hanterad inom utsatt tid

• Lätt att skapa underlag
till produktionsplanering

• Leverantören kan snabbt och
effektivt flagga avvikelser

• Ordern ligger som grund till
ordersvaret, endast avvikelser anges

Order och 
ordersvar 
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•

•

•

I de fall beställaren står för frakten 
erbjuds en direkt koppling till  
kundens speditörer.

• Styr leverantören till rätt
transportör och tjänst

• Hjälper leverantören att boka
frakter och generera rätt
fraktdokument och etiketter

• Track and Trace-information
kommer automatiskt in i flödet

Transporthantering
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Utleverans

•

•

•

• Överblick av planerade leveranser

• Leveransavisering, baserat på 
ordersvar, order eller leveransplan. 
Endast avvikelser anges.

• Utskrift av leveransdokument och 
etiketter enligt kundens unika krav

• Bifoga materialcertifikat eller andra 
dokument med leveransen

• Möjlighet att lägga till Track and Trace-
information till leveransen

Ger leverantören förutsättning att 
hantera leveransprocessen, bland 
annat genom:
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Ger leverantören underlag för en 
effektiv och korrekt fakturering, 
bland annat genom:

• Automatiskt skapade underlag baserat  
på vad som är levererat

• Leverantören behöver endast lägga till  
eventuella kostnader för emballage och  
transportavgifter vilket effektiviserar  
faktureringen

• Konteringsinformation blir automatiskt  
bifogad baserat på kundens önskemål

• Ta ut underlag till bokföringssystemet

Fakturering
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Tyringe är en erfaren systemleverantör 
inom integration och EDI-portaler  
som erbjuder:

• Snabb och enkel implementering

• Anpassningsbar lösning

• Användarvänligt gränssnitt

• Överskådlighet och struktur

• Enhetliga och korrekta affärsflöden

• Tillgänglig rådgivning och support!

Tyringe leverantörsportal  
skapar digitalt flyt
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